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Protokoll styrelsemöte Solna-Sundbybergs brukshundklubb                     
Klubbstugan Solna onsdag den 8 juni 2022 kl. 18.30 

Närvarande: Agneta Lundström, Monica Beijer, Malin Bergh, Annika Jansson och Eva Löfbom.  
Frånvarande: Marianne Ahlex, Katharina Isac Ångström-Isacsson och Tina Lilja 
 
§ 1 Mötets öppnande 

Agneta Lundström utsågs till mötesordförande och förklarade mötet öppnat. Eva Löfbom utsågs till 
mötessekreterare och Malin Bergh till justerare. 
 
§ 2 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes.  
 
§ 3 Föregående protokoll 

Protokollet från förra mötet gicks igenom. 
 
§ 4 Skrivelser 

Inkommande  

• Inget. 
Utgående 

• Inget. 
 
§ 5 Ekonomisk rapport 

För närvarande finns 81 501 kronor på klubbens plusgirokonto och 197 196 kronor på sparkontot. 
Kursavgifterna betalas in kvartalsvis nu när det går via Studiefrämjande, och ytterligare ca 100 000 
kronor väntas komma in på kontot. 
 

• Beslut under styrelsemötet 
o Beslut: Inget.  

Belopp: -  

• Beslut mellan styrelsemötet (AU eller i styrelsens Facebook-grupp) 
o Beslut: Instruktörsmidda. 

Belopp: 1 600 kronor. 
Beslutat av: I styrelsens Facebook-grupp. 

 
§ 6 Rapporter från sektorer och kommittéer 

Kontaktpersonerna för styrelsen anges i parentes.  

• HUS (Monica): Endast en kurs återstår (med Frida) och den är fullbokad. Instruktörsmiddagen 
har genomförts. Inför hösten finns planer på ett seminarium om tandhälsa med Annika 
Vestlund och ett med information om att vara figurant i MH/BPH med Veronica Nilsson. 

• TÄS (styrelsen):  Letar en ny bana för söktävling. Till lydnadstävling den 18 september saknas 
en tävlingsledare. Till IGP-tävlingen är det klart med domare, figurant och provledare. 

• RUS (Tina): Kajsa Lindström är ny ansvarig och i sektorn ingår också Anne Stiernbrink. Pia 
Johansson finns med som bollplank.  

• TJHS (styrelsen): Vilande. 
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• IGP/BSL (Agneta): Öppen träning pågår. 

• Rally (Monica): Öppen träning är klar. 

• Agis (Marianne): Kurserna är i princip avklarade.  

• Nosework (Agneta): En kurs har hållits. 

• PUK (styrelsen): Belysningen på plan 4 är inte helt klar vilket behöver åtgärdas innan hösten. 
HDMI-kabeln till projektorn har försvunnit, och Malin ska kolla upp det samt märka kabeln 
med SoSuBK så att den inte försvinner igen. Monica ska undersöka om vi kan ordna med 
någon form av kalenderbokning till dator och projektor. Det är dags att byta kod till 
containern.  

§ 7 Övriga frågor 

a) I rutinerna inför medlemsmöte ska det ingå att utse och förbereda en mötessekreterare. 

 
§ 8 Nästa möte 

Styrelsen sammanträder nästa gång onsdagen den 3 augusti 2022 kl. 18.30.  
 

§ 9 Mötets avslutande 

Agneta förklarade mötet avslutat. 
 

 
........................................................   .......................................................... 
Agneta Lundström   Eva Löfbom 
Mötesordförande    Protokollförare 
     
........................................................   
Malin Bergh    
Justerare      


